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  عةبدوللةتيفعةبدوللةتيف  ئاسؤئاسؤ... ...   ذياندؤست كيية؟ذياندؤست كيية؟
ذياندؤست زاراوةيةكي كؤمةآليةيت يةو راستةوخؤبةرانبةر ئةوةستيت لةطةأل ضةمكي مةرطدؤستدا، بةكةميك شؤربونةوة بة 
ناخي ئةم ضةمكة كؤمةآليةتيةدا دةبيين ئةم ضةمكة زادةي حالَةتة وويذداين و سايكؤلؤذيةكةي مرؤظةوهةر مرؤظيش 

ةريةيت،مرؤظ لةم حالَةتةدا دةتوانيت بيتة هةلَطري كؤمةلَيك داب و نؤرم وسيفايت دؤستايةيت و دلَسؤزي و خزمةيت خولَقين
نيشتيمان وئاواكردين ذيان بؤ خةلَكي بؤ ئاسودةيي، بةم كارةش زاراوةي ذياندؤست دروست ئةبيت، واتة كارةكتةري 

وخزمايةيت وثةيوةندية رؤحي و مةعنةويةكان مرؤظ خؤي دروسيت بنةرةيت ئةم ذيانةوكؤي هامؤشؤكان و دؤستايةيت 
دةكات، دواجار هةرمرؤظيش وةك كاراكتةريكي رقن و ريزثةرو تورةو رةشبني سيفايت مةرطدؤسيت ئةبةخشيتةوة بةخؤي و 

سي مةرطدؤست كة ذيان و ئارامي و ئاشيت لة خةلَك ئةشيويين،ليرةوة مةبةسيت ئةم نوسينة باسكردن نيية لة ذياين كة
تريؤرو كوشنت و خؤشويستين خوين ورةشكردنةوةي سثيايةكاين ذياين هةلَطرتوة،ئةوةندةي مةبةست دؤخي ثيش 
مةرطدؤستية كة ذياين ئارامش و دؤستانةو عريفانيانةية، ئةو روانينة سلوكية بةرزو جواميروئاكاريةية كة ثيي دةلَيني 

 فةلسةفةيةكي عريفاين و حالَةتيكي وويذداين ميذوويةكي توالين هةيةو دةيان عارف ذياندؤست، ئةو ذياندؤستيةي كة وةك
و مودريك و شيخ و كةسي ثاية بةرزي ثيطةياند،ئةتوانني بلَيني سةرةتاكاين ذيان بة جواين و ذياندؤسيت دةسيت ثيكردنةك 

 فراوانترن تا روبةرة بةرتةسكةكاين تريؤرو تؤقاندن،ليرةوة روبةرةكاين ذياندؤسيت و كاركردن تيايدا زؤر
مةرطدؤسيت،ئةطةرضي ئةم دوو زاراوةية ناكريت كورت بكرينةوة لة كاية سياسيةكانداو بةتةا لةو ثيودانطةوة بيانثيويت، 

وةر بطرييك لة كايةو بوارة مةدةنيةكاندا سوديان ليت لة زؤريت تا ئةو بةلَكو خودي ئةم زاراوانة كؤمةآليةتني و دةتوانري
ئاستةي تؤ كاتيك ئةضيتة فةرمانطةيةكي حكومي يان حيزيب يان بنكةيةكي كؤمةآليةيت بةئاشكرا كةسة ذياندؤستةكان 
جيابكةيتةوة لة مةرطدؤستةكان،يان مامةلَةي دايك و باوك و فرزةند تاضةند ذياندؤستانةية دةشيت مامةلَةي كةسيك لة 

و ئؤفيسيك كة تاض رادةيةك ئةم فةرمانطةية ذياندؤستة يان مةرطدؤست،بريوبؤضوين ثرسطةيةكدا ثيوةربيت بؤ فةرمانطة
سةركردةيةك وخستنةوةي كةشي دميوكراسيانةوئازاد بؤ كادرو ئةندامةكاين بؤخؤي جؤريكة لة ذياندؤسيت ثيضةوانةي 

يقةي رؤذانةو مامةلَةي فةزاي تاريك وتاكرةوانةي دةسةآلت،بؤية كةسي ذياندؤست هةميشة بة ئاكاري بةرزو سةل
دؤستانةونةرم و نياين ئةناسريتةوةو ريطة نادات نيواين خؤي و ئةويتر رق و تورةبوون تيايدا طةشة بكات، كة ئةوتريت 

موودةتباتةوة قسةي خؤش طولَةطةمنة، قسةي خؤش لة بةهةشتةوة هاتوة،خولَقت خؤ بيت نانت جؤ بيت، ئةمانة هة
ريطاكاين دؤستايةيت مرؤظةكان،هةروةك دةشيت لة سةر قسةيةك جةنطيك خبولَقي و قسةيةكي خيريش خوينيك و 
دوذمنايةتيةك رابطري و خؤش بكات،ضونكة بؤخؤي ئةم ذيانة خؤطوجناندنة لة طةأل ئةو بارودؤخ و فاكتة كؤمةآليةيت و 

 دةوري مرؤظةكاين تةنيوة، وة ئةطةر بطةريينةوةبؤ ثيناسة تةقليديةكاين ذيان ئةوا سياسي و ئابوريانةدا كة وةك فةزايةك
ذيان ئةوهةست و مامةلَةكردن وكاركردنة بةردةوامةية لة سةرخاك و هةسارةيةك كة ثيي ئةوتريت زةوي و مرؤظةكان تيايدا 

طةأل ئةوةي ذيان بؤخؤي ثريةيت لة خؤشي و ضاالكي ئةنوينن و ذياين رؤذانةو شةوانةي خؤياين تيادا ئةبةنةسةر، لة
ناخؤشي و شرييين و تالَي و ِرازيكي ثةان وشاراوةيةو مرؤظ بة ئاساين ناتوانيت شارةزاي حةقيقةتةكاين بيت بةآلم 

ايةكي مرؤظي هؤمشةندوهؤشيار بةعةقلَ و وردبينانةي خؤي دةتوانيت ذيانيكي هيمن و ئارام بةسةر بةريت، ئةطةر ذيان مان
هةبيت ئةويش بةختةوةري و هاوذياين مرؤظةكان و دةستطريؤيي هةذاران و ويذداندؤسيت و راستطؤيية، بةثيضةوانةي 
هةنديك مرؤظي دلَرةق وشةرخواز و خوينريذ، كة يةكثارضة ذيانيان لة مرؤظةكان كردؤتة دؤزةخ و دوبةرةكي وفيتنةيي، 

ةك شريي دايك تا بة كردةوةو رةفتاري جوان بريازينينةوةو بيكةينة مايةي راستيةكةي ئةم ذيانة ئةو ثةرة سثيةية و
بةختةوةري و ئاسودةيي و ذياندؤسيت، نةك كوشنت و رةشكردنةوةو ِرق ليبوونةوةو مةرطدؤسيت، ذيان بؤ هةمووكةسة كة 

ي وخؤشويسنت، ضونكة كايتَ هةست بةجواين بيباتةسةرو ثةرة سثيةكاين ذياين ثر بكاتةوة بة داهينان و يارمةتيداين خةلَك
بة بووين خؤمان ئةكةين كة لةم ذيانة جةجنالَة ئةيب هةست بة ئةوثةري ذيانيش بكةين كة مردن و مةرطةو راستيةكي تالَةو 
ئةيب هةموو كةس بيضيذيت، ئةيب ئيمةي مرؤظ بةراستطؤيي و دلَسؤزي و وةفادارييةوة ئةو تةمةنة كورتةي كة هةمانة 

ي بةرين و لةم ذيانة ئالَؤزة تيبطةين، ضونكة تالةم ذيانة يتَ نةطةين لة مردنيش تيناطةين، بؤيةكاتيك كة مردن بةسةر
هةيةو ئةوسةري ذياين هةموماين طرتوةو ضاوةروامنانة باشترواية ئةم ذيانة بة شيت بةنرخ و ئاكاري جوان و سةرنج 

ين، هةركةسيكيش ئاوا ذياين طوزةرانديب هةرطيز زياين نةكردوةو راكيش و داهينان و خزمةيت نيشتيمان بةسةر بةر
بةختياري بؤخؤي بةدةست هيناوةو وويذداين خؤي ئاسوودة كردوة و دواتر بوةتة رةمزو سومبويل نةتةوايةيت و 

بكةين دوور نيشتيماين خؤي،ئةم سةردةمةش سةردةمي ئةو ذيانةية كة بةشيوةيةكي مةدةين و بةراسطؤيي و ئاشيت بةريي 
ضونكة ئةوكاتة هةست بة بوين خؤمان و ذياندؤسيت وئاسودةيي خؤمان  لة ئازاردان ويب ريزي نواندن بؤ كةساين ديكة
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